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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI N°     /2018

Disp6e   sobre   o   servigo   de   transporte
individual  de  pessoas  com  deficiencia  ou
mobilidade reduzida em taxis.

0   PREFEIT0   D0   MUNIcipI0   DE   JACAREi,
USAND0   DAS   ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SA0
CONFERIDAS   POR   LEI,   FAZ   SABER   QUE   A
CAMARA     MUNICIPAL     APROVOU     I     ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.   1°  -  0  sistema  de  transporte  individual  de  passageiros  por  taxi,
existente  na  cidade de Jacarei,  podera contar com  servi?o especializado  para atender as
necessidades   especiais   de   deslocamento   de   pessoas   com   deficiencia   ou   mobilidade
reduzida, temporaria ou permanente, sem carater de exclusividade.

Art.  20  - A  prestagao  do  servigo  de  taxi  adaptado  devera  ser feita  por
veiculos  adaptados  com  rampa,  contendo  fixador  de  cadeira  de  rodas  ou  com  plataforma
elevat6ria  na  extremidade  traseira  ou  lateral,  ou  com  outra  tecnologia  a  ser  regulamentada
pelo Poder Executivo, com as seguintes caracteristicas:

I    -    Identifica?ao,    mediante    afixaeao    de    adesivo    com    o    simbolo
internacional de acesso,  conforme  NBR 9050 da Associaeao  Brasileira de  Normas Tecnicas,
na traseira e tampa frontal;

11  -  capacidade  para  transportar  ate  02  (dois)  acompanhantes,  alem  do
motorista;

Art.  3°  -  Para  o  fim  do  disposto  nesta  Lei,  considera-se  taxi  acessivel
aquele  operado  mediante  a  utilizaeao  de  veiculo  e  dotado  de  acessibilidade  que  permita  o
transporte   confortavel,   seguro   e   adequado   de   pessoas   com   deficiencia   ou   mobilidade
reduzida, embarcado ou nao em cadeiras de rodas.

Art.   4°   -   Os   taxis   acessiveis   poderao   ser   utilizados   por   quaisquer
pessoas, com deficiencia ou nao,  ao mesmo tempo ou isoladamente.

Artigo  50  - Constitui  obrigaeao dos  operadores  prestar o servieo de forma
adequada  a  plena  satisfa?ao dos  usuarios,  conforme disposig6es da Secretaria de  Mobilidade
Urbana, e, em especial:

I -prestar todas as informag6es solicitadas pelo Poder Publico;

11 - obedecer as exigencias especificas para a operaeao;
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Ill -cumprir as normas para execueao do servigo de transporte individual
de passageiros em veiculos de aluguel a taximetro,  inclusive a cobranga de tarifas, segundo
a categoria em que se operara o servieo;                                                                                      ",`    a?

lv-utilizarsomenteveiculosquepreenchamosrequisltosdeop;rag5b?
nos termos das normas regulamentares ou gerais pertinentes;                                                        `'"

V -promover a atualizagao e o desenvolvimento tecnol6gico das instalag6es,
equipamentos e sistemas, com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do servigo;

Vl -garantir a seguran?a e a integridade fisica dos usuarios.

Art.  6° -   Os  atuais  detentores de  permissao  em  atividade  na  cidade de
Jacarei,   que   quiserem   aderir   ao   sistema   de   taxi   acessivel,   poderao   faze-lo,   mediante
adaptagao dos veiculos registrados,  a fim de cumprir legislagao pr6pria.

Art.  70  -  Fica  autorizado  ao  Poder Executivo  a  instituir incentivos fiscais,
tais  como  as taxas de vistoria,  uso de area e  aumento da frota,  com  vistas  a  possibilitar aos
atuais detentores de permissao7 e novos, a aderirem ao sistema de taxis acessiveis.

Art.   8°  -  Aplicar-se-a  subsidiariamente  e  no  que  couber,  a  legislaeao
relativa ao transporte individual de passageiros por meio de taxi.

Art. 9° -Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicaeao.

Camara  Municipal de Jac

Vereadora - PS

de julho de 2018.
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Projeto de Lei -Disp6e sobre o servi9o de transporte individual de pessoas com deficiencia ou mobilidade
reduzida em taxis -Vereadora Lucimar Ponciano -fls.02

JUSTIFICATIVA

A   presente   propositura   procura   dispor   sobre   servi?o   de   transporte
individual,  em taxis,  para pessoas com deficiencia ou mobilidade reduzjda,

Neste   campo,   a   Lei   Federal   n°   13.146,   de   6   de  julho   de  2015,
conhecida  como  o  Estatuto da  Pessoa com  Deficiencia,  cuidou da  inclusao da  pessoa com
deficiencia, dispondo no seu art. 35, caput,  o que segue:

"E  finalidade   primordial  das  politicas  pdblicas  de  trabalho  e  emprego

promover e garantir as condig6es de acesso e de perman6ncia da pessoa com deficiencia no
campo de trabalho." .

A mesma norma federal, em seu artigo 46, assim estabelece:

"A\Ttiigo  46   -  0  direito  ao  transporfe  e  a  mobilidade  da   pessoa  com

deficiencia ou com mobilidade reduzida sera assegurado em igualdade de oporiunidades com
as  demais  pessoas,  por  meio  de  identificagao  e  de  eliminagao  de  todos  os  obstaculos  e
barreiras ao seu  acesso. §  1  - Para fins de acessibilidade aos serv.I?os de transporie coletivo
terrestre,   aquaviario  e  a6reo,   em  todas  as  jurisdig6es,   consideram   se  como  integrantes
desses servi?os os veiculos, os terminals,  as esta?6es, os pontos de parada, o sistema viario
e a presta?ao do servi?o."

A Constituigao Federal,  igualmente, e expressa, em seus artigos 23,11 e
30,  inc.I,  em disciplinar a competencia comum da  Uniao,  dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios,  para cuidar da saulde e assistencia pdblica,  da proteeao e garantia das

pessoas portadoras de deficiencia" (Art.  23,11),  sendo competencia do Municipio "legislar
sobre assuntos de interesse local" (Art.  30,  I).

De  se  considerar,  portanto,  que  a  presente  mat6ria  aqui  proposta,  nada
mais faz al6m de suplementar a legislaeao federal  no que lhe coube,  atendendo ao comando
do inc.11,  do ja citado art.  30,  da Constitui?ao da  Reptlblica.

Por estas raz6es, submeto a mesma a apreciagao dos nobres pares,
aguardando, nos cultos suplementos dos Edis desta Casa, a aprovagao da materia.

Camara  Municipal de

Vereadora - PSDB

de julho de 2018.
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